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 شما تا می شود سبب سوئد در تحصیل .است تحصیل ادامه برای گزینه ها جذاب ترین از یکی سوئد کشور
 و بوده پادشاهی مرکز هفدهم قرن در سوئد .کنید تجربه را باال استانداردهای با کشور یک در زندگی بتوانید

 بزرگ شهر یک از کمتر کشور این کلی جمعیتی اینکه علی رغم .می رود شمار به نوبل جایزه زادگاه اکنون هم
 دارد جهانی شهرت ولوو و ایکیا مانند سوئد تجارت .است رفته آن مرزهای از فراتر سوئد گسترده  تأثیر است،

 عرصه به برجسته ای هنرمندان و فیلمسازان و است کرده بسیاری خدمات فرهنگ به کشور این هم چنین و
 .است نموده معرفی هنر

 جزء و است دنیا در مالی برابری بیشترین دارای .دارد شهرت نیکی و اجتماعی برابری به امروزه سوئد
 برای سالمتی و پزشکی خدمات .می شود رعایت آن در مرد و زن مالی حقوق تساوی که است کشورهایی

  اروپایی دانشجویان برای رایگان تحصیل امکان و شمالی اروپای زیبایی هم چنین .است مهیا مردم عموم
 برای را سوئد در تحصیل ادامه ی به میل (می شود ارائه هم اروپایی غیر دانشجویان به مالی کمک های اخیراً)

 .است برده باال بسیار دانشجویان

 مورد در را راهنما این مطالب ادامه می شود پیشنهاد هستید، کشور این در تحصیل به عالقه مند نیز شما اگر
 دانشجویی شهرهای دانشگاه ها، با آشنایی التحصیلی، فارغ از بعد شغلی های فرصت سوئد، در عالی تحصیالت

 .نمایید مطالعه را ویزا و پذیرش اخذ مورد در راهنما و
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 سوئد در عالی آموزش 2-1

 تقسیم (högskola) دانشگاهی کالج و (universitet) دانشگاه نوع دو به سوئد عالی آموزش مؤسسات
 حالیکه در دارند را  دکترا مدرک اعطای مجوز دانشگاه ها که است این در دو این اصلی تفاوت .می شوند
 ممکن نیز سوئد دانشگاهی کالج های از برخی حال این با .ندارند را امکان این دانشگاهی کالج های از بسیاری

 .نمایند ارائه را دکترا مدرک است

 .شود می تقسیم دکترا و لیسانس فوق ،(پایه) لیسانس سطح سه به سوئد کشور در عالی آموزش برنامه های

 اتمام به را دبیرستان مقطع در خود تحصیالت باید دانشجو سطح، این در پذیرش برای :لیسانس سطح•
 .بگذرانند را درسی واحد 180 باید دانشجویان و می انجامد طول به سال سه معموالً دوره این .باشد رسانده

 مدارک یا سوئد در ساله سه لیسانس مدرک باید دانشجو سطح، این در پذیرش برای :لیسانس فوق سطح•
 سطح در شده کسب دانش راستای در تکمیلی دروس .باشد داشته را کشورها سایر از آن با معادل

 و (واحد 60 گذراندن از پس) یکساله می تواند دوره این .می شود ارائه دانشجویان به مقطع این در لیسانس
 پایان نامه ارائه ی نیازمند مدرک اعطاء صورت دو هر در .باشد (واحد 120 گذراندن از پس) ساله دو یا

 .می باشد

 صرف را خود زمان بیشتر دانشجویان و است تحقیقات پایه بر بیشتر سوئد در دکترا دوره :دکترا سطح•
 و می انجامد طول به سال 4 حداقل دوره این .می کنند خود انتخابی موضوع روی بر پژوهش انجام

   .بگذرانند را درسی واحد 240 است الزم دانشجویان
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 ویزا و پذیرش اخذ درخواست، ارائه الزامات 2-2

 پذیرش اخذ متمرکز سامانه از باید سوئد کشور از پذیرش اخذ و درخواست ارائه برای کلی طور به
 برای دانشگاه در تحصیل و نام ثبت .نمایید اقدام Universityadmissions.se آدرس به سوئد دانشگاه های

 در تحصیل هزینه باید اروپایی غیر دانشجویان اما .است رایگان اروپایی شهروندان سایر و سوئدی شهروندان
 انتخابی دوره یا رشته و آموزشی مؤسسه به بسته هزینه این .نمایند پرداخت را کشور این دانشگاه های

  سوئد کرون 150,000 تا 90,000 بین مبلغی می بایست غیراروپایی دانشجویان کلی طور به و است متفاوت
  سوئد کرون 900 مبلغ هم چنین و موردنظر رشته در تحصیل جهت (دالر 16,800 الی 10,000 با برابر)
 .بپردازند (درخواستی برنامه های و دوره تعداد از صرفنظر) پذیرش درخواست ارائه هنگام (دالر 100 با برابر)

 

 ویزا اخذ الزامات و شرایط 2-2-1

 متفاوت خیر یا دارید اروپایی ملیت شما آیا اینکه به بسته ویزا دریافت روند اروپایی، دیگر کشور هر مانند
 .است

 اروپایی متقاضیان (الف 

   .ندارند ویزا به نیازی سوئد در تحصیل برای•

 کشور به ورود بدو ماه سه ظرف باید دانشجویان سایر اسکاندیناوی، کشورهای از دانشجویان از غیر به•
 صورت به یا پست طریق از ، حضوری صورت به کار این .کنند نام ثبت کشور این مهاجرت اداره در سوئد

   .(دارد متفاوت کمی مقررات استکهلم شهرداری در که باشید داشته توجه) شود می انجام آنالین

 به رسمی آموزشی مؤسسه یا و معتبر دانشگاه آموزشی، دوره یک در پذیرش گواهی باید دانشجویان•
   .باشند داشته همراه

   .دهند ارائه را تحصیل دوره طول در خود اقامت هزینه تأمین برای کافی مدارک است الزم دانشجویان•

 ارائه خود نام ثبت گواهی دریافت برای درمانی بیمه دارابودن بر مبنی مدارکی است الزم دانشجویان•
 .دهند

 دنبال را باال مشابه رویه باید کار این برای که دارند ویژه اقامت اجازه دریافت به نیاز سوئیسی دانشجویان•
 .کنند
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 اروپایی غیر متقاضیان (ب

 از را مجوز این توانند می که دارند نیاز اقامت اجازه به سوئد در تحصیل برای غیراروپایی دانشجویان•
 و دانشجویی اقامت مجوز دو هر برای درخواست هزینه .کنند دریافت خود کشور در سوئد سفارت

 .است (دالر 117) سوئد کرون 1،000 با برابر  سوئد در تحصیل اتمام از پس اشتغال مجوز همچنین

 ارائه را معتبر آموزشی دوره یک در پذیرش گواهی باید تحصیل اجازه آوردن دست به برای دانشجویان•
 خود هزینه های تأمین برای کافی مالی توانایی از که دهند نشان و باشند داشته جامع درمانی بیمه دهند،

 940 معادل) سوئد کرون 8,010 حدود به دانشجویان حاضر، حال در .برخوردارند دوره مدت طول در
 این است ذکر به الزم .دارند احتیاج سوئد در خود اقامت از هرسال در ماه 10 حداقل برای ماه، در (دالر

 اخذ دانشجویان اقامت اجازه دریافت از قبل آن اول قسط که است تحصیل های هزینه بر عالوه مقدار
 داشته اولیه، درخواست ارائه زمان در را تحصیل دوره کل هزینه تأمین توانایی باید متقاضیان .می شود

 .می یابد کاهش نیاز مورد مقدار تحصیلی، بورسیه یا رایگان، غذای یا خوابگاه دریافت صورت در .باشند

 .کنند تمدید را خود مجوز ساالنه باید دانشجویان•
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 زندگی و تحصیل هزینه های 2-3
 تحصیل هزینه  2-3-1

 پرداخت خود تحصیل بابت هزینه ای نیست الزم هستند، اروپایی کشورهای شهروند که دانشجویانی سوئد در
 مؤسسه هر در است ممکن و است یورو 100 حدود در که درخواست هزینه های فقط دانشگاه ها .نمایند

 سوئد کشور در تحصیل هزینه 2011 سال تا نیز دانشجویان سایر برای .می نمایند دریافت باشد، متفاوت
 به موظف سوئد کشور در تحصیل برای غیراروپایی دانشجویان الذکر فوق تاریخ از اما است بوده رایگان

 .می باشد متفاوت مختلف مقاطع در تحصیل هزینه .هستند شهریه پرداخت

 دانشجویان حتی شرایطی در و می باشد رایگان کماکان سوئد در دکتری مقطع در تحصیل بدانید است جالب
 اداره نظر از دکتری دوره طول .می کنند دریافت حقوق تدریس یا و تحقیقاتی  کار ازای به دکتری

 مدت این از پس باشد، سال چهار دوره طول چنانچه و می گردد محسوب کاری سابقه سوئد مهاجرت
 به بسته ارشد کارشناسی و کارشناسی های دوره در تحصیل هزینه .می دهند دائم اقامت خانواده و دانشجو به

 ارشد کارشناسی های دوره برای سال در دالر 13,500 حدود میانگین بطور و است متفاوت تحصیلی رشته
 .می باشند ارزانتر کارشناسی دوره های .باشد می

 است ممکن دقیق شهریه) :است شده داده نشان زیر در مختلف رشته های برای شهریه استاندارد محدوده
 (باشد متفاوت

 سال در دالر 11,400 تا 8,300 انسانی علوم و اجتماعی علوم رشته-

 سال در دالر 15,000 تا 12,500 طبیعی علوم و فنی های رشته-

 سال در دالر 28,000 تا 19,800 طراحی و معماری های رشته-
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 زندگی هزینه  2-3-2

  ماهیانه طور به حداقل یعنی است اروپایی کشورهای سایر از بیشتر اندکی سوئد در زندگی ماهیانه هزینه
 اقامت، هزینه شامل هزینه این .باشید داشته نظر در خود ماهیانه هزینه های برای باید را یورو 970 تا 860

 .است قبض ها و غذا حمل ونقل،

 :باشد متفاوت می تواند ماهیانه زندگی هزینه این کنید، می اقامت آن در که شهری به بسته

 یورو در ماه 1200: گوتنبرگ و استکهلم•

 یورو در ماه 1000: لینشوپینگ و لوند•

 یورو در ماه 1100و  950بین : اوپساال•

 کشور در زندگی های هزینه دیگر .می دهد تشکیل مسکن هزینه را سوئد کشور در زندگی هزینه عمده بخش
 و خورد هزینه مثال طور به است کمتر بسیار مسکن هزینه با قیاس در خوراک و خورد هزینه مانند سوئد

 آشپزی با شخص وجود این با بود خواهد کرون 1000 تا 800 بین ماهانه نفر یک برای مناسب خوراک
 .دهد کاهش نیز را مبلغ این تواند می حتی منزل در کردن

 شهرهای در هزینه ها این ولی دارد شما سکونت محل شهر به بستگی نیز کشور این در نقل و حمل هزینه
 .رسد می نیز ماه در کرون 650 تا استکهلم مانند بزرگ شهرهای در و بوده ماه در کرون 400 از کوچک

 خود های دانشگاه از دانشجویان و دارد وجود تخفیفاتی دانشجویان برای نقل و حمل زمینه در البته
 .دهند کاهش خود برای را سوئد در زندگی هزینه تا کنند دریافت مخصوصی بلیت های توانند می

 اینترنت و تلفن برق، آب، چون اقالمی شامل که باشد می قبوض هزینه سوئد کشور در زندگی هزینه دیگر
  ماهی حدود در شارژ هزینه معمول طور به اما است خانه کرایه روی بر برق و آب هزینه موارد اکثر در .است
 .بود خواهد کرون 300
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 دانشجویان اسکان هزینه•

 در المللی بین یا مدت کوتاه دانشجویان برای راحتی به اغلب سوئد در دانشجویی خوابگاه های از استفاده
 ساله یک قرارداد که است الزم کنید، اجاره شخصی آپارتمان یک می خواهید اگر وجود، این با .است دسترس

 هزینه های تحصیل، زمان در دانشجویان مخارج مهمترین از یکی کلی طور به اما .کنید امضا صاحبخانه با
 .دهد می اختصاص خود به را دانشجویان ی ماهیانه های هزینه از %40 هزینه این .باشد می اقامتشان محل

 :است شده آورده دانشجویان برای اقامت محل هزینه میانگین ادامه در

 یورو در ماه 508: دانشجویانی که به تنهایی زندگی می کنند•

 یورو در ماه 604: دانشجویانی که با والدین یا فرزند زندگی می کنند•

یورو در ماه برای هزینه اقامت باید در نظر  479: دانشجویانی که در تاالرهای اقامتی زندگی می کنند•
 .بگیرن

 بهبود را خود زبانی مهارتهای که حالی در تا می دهد را فرصت این دانشجویان به شخصی خانه در اقامت
 توسط بیشتر گزینه این حال، این با .آورند دست به بیشتری آشنایی سوئدی فرهنگ مورد در می بخشند،
   .می شود استفاده هستند، تحصیل حال در زبان مدارس در مثالً که مدت کوتاه دانشجویان
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 سوئد دانشگاهی شهرهای 2-4

 استکهلم -1

 را  سوئد جمعیت از چهارم یک که استکهلم .می کنند انتخاب سوئد در تحصیل جهت را استکهلم زیادی افراد
 مؤسسه  مانند نامداری مؤسسات شامل استکهلم دانشگاه های .است کشور این تپنده ی قلب داده جای خود در

 یکی) کارولینسکا مؤسسه  و (195 جهانی رتبه ) استکهلم دانشگاه ،(98 جهانی رتبه ی) KTH رویال تکنولوژی
 دانشجویی شهرهای بهترین بین در را ام47 رتبه  استکهلم شهر .می باشند (دنیا پزشکی برتر دانشگاه ده از

 مشهور زندگی باالی کیفیت و فرهنگ صمیمیت، زیبایی، به سوئد مرکز .است کرده خود آن از را 2017 سال
 مغازه های و کافه ها استکهلم،  شبانه زندگی شناختن برای بسیاری موقعیت های دانشجو یک عنوان به .است

 آب از دور هرگز شده ساخته ارتباطی پل 57 با جزیره 14 روی که شهر این در .داشت خواهید بوهمیایی
 سوئد در تحصیل ادامه به تمایل زیادی دانشجویان تا است شده سبب سوئد بی نظیر زیبایی های .بود نخواهید

 .باشند داشته
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 گوتنبرگ -2

 را سوئد از بسیاری دانشگاه های که است بهشت گونه ای شهر .است گوتنبرگ یعنی سوئد، بزرگ شهر دومین
 زیبا شهر این وارد سوئد در تحصیل ادامه جهت زیادی عالقه مندان سالیانه و است داده جای خود در

  جهانی رتبه ی) چالمرز فنی دانشگاه :می باشند معتبر موسسه ی دو شامل گوتنبرگ دانشگاه های .می شوند
 می شود پیشنهاد دیگر سوئدی شهر هر از بیش گوتنبرگ .(283 جهانی رتبه ی) گوتنبرگ دانشگاه ،(133
 مشهور صمیمی و دوستانه مراکز داشتن به که است بندری شهر این .دارد زیادی رستوران های و مغازه چون
 .داد نخواهد دست شما به دلتنگی احساس شهر این در هرگز بنابراین .دارد را خود تاریخی جذابیت و است

 نشان که است کرده کسب را 53 رتبه  QS دانشجویی شهرهای بهترین فهرست در گوتنبرگ هم چنین
 مناسبی تحصیل و زندگی تجربه دانشجویان تحصیل، مقصد عنوان به شهر این انتخاب صورت در می دهد
 .داشت خواهند
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 لوند -3

 تکنولوژی شرکت های قطب لوند .می رسد دهم قرن به قدمتش که است دانشجویی و کوچک شهر یک لوند
 یعنی سوئد، قدیمی دانشگاه دومین .است مشهور عالی اش دانشگاه های به هم چنین و می رود شمار به مدرن

 78 رتبه  2018سال QS جهانی دانشگاه های رتبه بندی در که است کشور این دانشگاه برترین لوند دانشگاه
 را بسیاری سفرهای امکان دارد قرار سوئد جنوب که شهر این جغرافیایی موقعیت .است کرده کسب را جهان

 فراهم ایشان برای را ترمی بین تعطیالت در را اروپا بیشتر شناخت شانس و داده قرار دانشجویان اختیار در
 .می آورد

 

 اوپساال -4

 مؤسسه ی قدیمی ترین محله شهر این .است آب کانال های از پر سوئد، بزرگ شهر چهارمین عنوان به اوپساال
 .(112 جهانی رتبه ی )دارد را کشور این دانشگاه های برتر رتبه سومین که است اوپساال دانشگاه یعنی سوئد،

 .است جذاب دانشجویی اش شاداب محیط خاطر به بلکه دانشگاه، کیفیت خاطر به  تنها نه اوپساال لوند، همانند
 در دانشجویان برای را کار و فعالیت زمینه های هستند، کوچک اگرچه لوند، و اوپساال دانشگاه دو هر

 شمال از ساعت یک حدود و دارد قرار سوئد شرق در شهر این .می کنند فراهم شهر مراکز و رستوران ها
 مناطق دیگر به سفر برای مناسبی جغرافیایی منطقه ی دارای اوپساال هم چنین .دارد فاصله استکهلم

 .است  اروپا
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 اومآ -5

 فرصت وحش حیات و طبیعت دوست داران به که است، شده ذکر شهرهای بین در منطقه شمالی ترین اومآ
 شهر، این .دارد قرار شمال قطب کیلومتری 400 حدود در شهر این .می دهد را سوئد شمال از بردن لذت

 دانشجویی جمعیت و است شده شناخته پژوهشی قطب عنوان به است، افتاده دور و کوچک اینکه علی رغم
 .کرد خود آن از را اروپا فرهنگ مرکز عنوان 2014 سال در که است فرهنگی شهری اومآ .دارد توجهی قابل

 کشاورزی علوم دانشگاه برگزاری و تشکیل محل اومآ شهر .است دنیا برتر دانشگاه 350 از یکی اومآ دانشگاه
 .(می باشد دارا را جهان کشاورزی و جنگل داری چهارم رتبه ی) است سوئد دانشگاه های
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 سوئد دانشگاه های 2-5

 از گلچینی سوئد می رود، انتظار است تکنولوژی و علم پایه ی بر اقتصادش که کشوری از که همان طور
   .می شود شامل را دانشگاه ها بهترین

 مورد دانشگاه های لیست آخرین می توانند دارند را کشور این در تحصیل ادامه قصد که ایرانی دانشجویان
 هرساله که کنند مشاهده /http://grad.saorg.ir آدرس در را فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید
 لیست، این در موجود دانشگاه های از صادره مدارک تنها است ذکر به الزم .می گیرد قرار بازبینی مورد

   .است ارزشیابی قابل علوم  وزارت ضوابط مطابق

 برتر دانشگاه 5 .دارد 2018 سال  QSدانشگاه های برترین جهانی رتبه بندی در نماینده 8 کشور این
 :از عبارتند سوئد کشور

  Lund Universityلوند دانشگاه  -1 

 را جهان در ام 78 رتبه ی و است اروپا شمال دانشگاه های عالی ترین و قدیمی ترین از یکی لوند دانشگاه
 را لوند شهر جمعیت نصف تقریباً دانشجویان نفر، 42000 از بیش دانشجویی جمعیت با .می باشد دارا

 70 از بیش در دیگر دانشگاه 600 با دانشگاه .نیستند سوئدی جمعیت این درصد 20 که می دهند تشکیل
 مانند دانشجویی برنامه های تبادل زمینه ی در هم و پژوهشی و علمی زمینه ی در هم مختلف، کشور

 .می کند همکاری اراسموس،
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 KTH تکنولوژی رویال مؤسسه -2

KTH ،دانشگاه های بهترین از یکی و است سوئد صنعتی دانشگاه بین المللی ترین و قدیمی ترین بزرگ ترین 
 98 رتبه ی و دارد قرار استکهلم شهر یعنی سوئد کشور پایتخت در دانشگاه این .می رود شمار به اروپا

 رویال مؤسسه  .می کند تأمین را سوئد مهندسی تعلیمات و پژوهش ها سوم یک و است دارا را جهانی
 .است شده شناخته دنیا مهندسی فنی و صنعتی برتر دانشگاه چهل از یکی عنوان به  KTHتکنولوژی

 

 

 Uppsala Universityدانشگاه اوپساال  -3

 شمار به شمالی کشورهای و سوئد دانشگاه قدیمی ترین و شده تأسیس 1477 سال در اوپساال دانشگاه
  و کرده خود آن از 2018 سال در  QS دانشگاه جهانی رتبه بندی در را 112 رتبه ی دانشگاه این .می رود

 یک که کرده کویمبرا گروه عضو را آن دانشگاه، این عالی آموزش کهن تاریخچه ی .دارد دانشجو 43591
 .است المللی بین باالی استاندارد با قدیمی مؤسسه 

14 

 قبل از شروع تحصیالت. 2      



 Chalmers University of Technology چالمرز فنی دانشگاه -4

 که است دیگر مهندسی فنی بسیارعالی دانشگاه یک دارد، قرار گوتنبرگ شهر در که چالمرز فنی دانشگاه
 تمامی اینکه دلیل به .است مهندسی فنی رشته های برتر دانشگاه 100 جزء و دارد جهانی 133 رتبه ی

 عالی تحصیالت دانشجویان سوم یک از بیش می شوند، ارائه انگلیسی زبان به دانشگاه این ارشد رشته های
 .می دهند تشکیل بین المللی دانشجویان را چالمرز دانشگاه

 

 
 Stockholm University استکهلم دانشگاه -5 

 برترین بین در جهانی 195 رتبه ی اکنون هم و است سوئد کشور پایتخت دانشگاه استکهلم، دانشگاه
 70،000 از بیش که است اسکاندیناویایی دانشگاه های بزرگ ترین از یکی دانشگاه این .دارد را دانشگاه ها

 ارائه انگلیسی زبان به را زیادی برنامه های استکهلم دانشگاه .می دهد تعلیم دانشکده چهار در را دانشجو
 .است انسانی علوم و هنر رشته های در جهان برتر دانشگاه صد جزء اکنون هم و می دهد
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 فارغ التحصیلی از پس کار 3-1

 یافت کشور این سراسر در نوآورانه و المللی بین شرکتهای :است شما کار شروع برای خوبی مکان سوئد
 .می شوند

 حین در کار ساعات تعداد لحاظ از رسمی محدودیت هیچگونه سوئد، در المللی بین دانشجویان برای اگرچه
 آنها اصلی اولویت باید تحصیالت که باشند داشته یاد به باید دانشجویان حال، این با ندارد، وجود تحصیل

 ساعات  درس کالسهای است ممکن که حالی در .است مورد این خواستار سوئد آموزش سیستم زیرا باشد
 به را ساعته 40وقت تمام کار هفته یک معادل رود می انتظار دانشجویان از وجود این با برنگیرد، در را زیادی

 دشوار را سوئد در کار با تحصیالت همزمان ترکیب تواند می این .دهند اختصاص تکالیف و خواندن دروس،
 دانشجویی شغل یافتن در دانشجویان به توانند می که هستند شغلی خدمات دارای ها دانشگاه برخی .کند
 رویدادهای و رزومه ها بررسی نمایشگاه ها، برگزاری در کمک مانند خدماتی نیز بسیاری .کنند کمک وقت پاره
 .دهند می ارائه را ها شرکت سایر با ویژه

  تا را خود اقامت اجازه شرکت، تأسیس یا شغل جستجوی برای می توانند دانشجویان التحصیلی، فارغ از پس
 می کند، برآورده را خاصی شرایط که کنند دریافت مناسب شغلی پیشنهاد یک اگر .کنند تمدید ماه 6

 تقاضای نحوه و شرایط مورد در بیشتر اطالعات کسب برای .کنند اقدام کار اجازه دریافت برای می توانند
 .کنید مراجعه سوئد مهاجرت آژانس سایت وب به می توانند کار، اجازه یا تمدید

 طیف دانشگاه شغلی مراکز .باشد دانشگاه شغلی مرکز به مراجعه می تواند شغل یافتن برای راه ها از یکی
 زبان به غالباً) شغلی مشاوره :دهند می ارائه شغل یافتن در شما به کمک برای را خدمات از وسیعی

 و بازدید و مصاحبه تکنیک آموزش آموزشی، کارگاههای و سمینارها رزومه، تهیه مورد در مشاوره ،(انگلیسی
 و کارآموزی موجود، مشاغل برای را هایی لیست معمول طور به نیز شغلی مراکز .بالقوه کارفرمایان با آشنایی

 را زیادی شغلی فرصت های تواند می سوئدی زبان یادگیری هم چنین .دهند می ارائه نامه پایان های پروژه
  سوئد کشور در تجارت یک شروع یا کار به شروع مورد در می توانید زیر وبسایت در .کند ایجاد شما برای

 se/.//workinginsweden:https  :نمایید کسب بیشتری اطالعات
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 کنم؟ پرداخت را دانشگاه پذیرش هزینه باید زمانی چه -1

 جهت حتماً شود، پرداخت دانشگاه پذیرش دوره پایان از قبل باید است کرون 900 با برابر که پذیرش هزینه 
 پذیرش هزینه پرداخت عدم صورت در .کنید مراجعه موردنظر دانشگاه اصلی صفحه به تکمیلی اطالعات
 شده دریافت پذیرش هزینه .نمی کنند پردازش را شما تحصیلی درخواست سوئد آموزشی مؤسسات دانشگاه،

 .نیست برگشت قابل سوئدی مؤسسات توسط

 

 آیا نمره تافل یا آیلتس برای دریافت کمک هزینه تحصیلی نیاز است؟  -2

 باید ابتدا تحصیلی، بورسیه دریافت برای اما، .ندارند نیاز موارد این از یک هیچ به سوئد مؤسسات خود خیر،
 را کرون 900 درخواست هزینه و کنید نام ثبت سوئدی دانشگاه یک در معتبر تحصیلی دوره های از یکی در

 ارائه را انگلیسی زبان در خود مهارت اثبات مدارک باید شما دانشگاه، درخواست مراحل طی برای .بپردازید
 .نمایید مراجعه  Universityadmissionions.seسایت به می توانید بیشتر اطالعات برای .کنید

 

 اقدام تحصیلی هزینه کمک دریافت برای می توانم سوئد در تحصیلی دوره شروع از پس آیا -3
 کنم؟

 امکان بنابراین کنید، اقدام تحصیلی بورس های دریافت برای تحصیلی دوره شروع از قبل باید شما خیر،
 .نیست پذیر امکان باشد، شده آغاز که ای دوره برای تحصیلی بورس دریافت

 

 دهند؟ انجام سوئد کشور در را خود تحقیقی دوره از بخشی می توانند دکتری دانشجویان آیا -4

 طی برای را شما باشد مایل که کنید پیدا سوئدی مؤسسات در را دانشکده یا دانشگاه یک باید شما بله،
 محل دانشگاه یا مؤسسه طریق از اولیه ارتباط این معموالً .بپذیرد مستقل تحقیقاتی یا تکمیلی دوره های
 طرف از تحصیلی بورسیه محدودی تعداد همچنین .می گیرد صورت شما راهنما استاد کمک با و شما تحصیل

 .است دسترس در موارد این برای سوئد مؤسسات

 

 کنم؟ شرکت سوئدی زبان های دوره در می توانم چگونه -5

 نیمه های دوره شناسند می را سوئدی زبان اصول قبل از که دانشجویانی برای سوئد دانشگاه های از بسیاری
 آشنایی که دانشجویانی استفاده برای مقدماتی های دوره .می دهند ارائه سوئدی زبان به وقت تمام یا وقت
 ترم دوره های یا و مجازی دوره های از استفاده امکان چنین هم .است مهیا نیز ندارند زبان این با قبلی

 .است فراهم دانشجویان برای نیز تابستان
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